
Lífsstílsþjálfun 

Tími 5 - Að skrá og fylgjast með mataræði 



Yfirlit 
Í þessum tíma munum við: 

● Ræða af hverju við þurfum að skrá mataræði
● Ræða hvernig við getum skráð mataræði 
● Skoða hvar við getum nálgast upplýsingar um næringarinnihald 
● Setja fram áætlun til samræmis við markmið

Flestir halda að þeir viti hvað þeir borða en þegar farið er að skrá niður mataræðið þá kemur margt á 
óvart. 

Áskorun vikunnar: 
● 5 dagar án gosdrykkja, sætinda og skyndibitafæðis



Fyrstu skrefin að bættu mataræði
● Borðaðu óhollan mat sjaldnar. Fáðu þér t.d. franskar kartöflur einu sinni í viku í stað þess að borða 

þær daglega.
● Borðaðu minna magn af óhollum mat. Fáðu þér t.d. minni sósu með mat (1 msk í stað 3 msk).
● Borðaðu hollan mat í staðinn. Eldaðu frá grunni og veldu hreinan en bragðmikinn mat.
● Getur hjálpað að skrá niður neysluna.



Mælieiningar  
● 100 g er gjarnan sú mælieining sem notast er við þegar kemur að 

upplýsingum um næringargildi matvæla aftan á pakkningum
● Einnig hægt að nota desilítra (dl), bolla, teskeið (tsk), matskeið (msk), 

hnefa o.s.frv. 
● Við mælum með því að nota:

○ Grömm eða hnefa til að mæla þyngd eða umfang matvæla
○ Lítra og desilítra til að mæla magn drykkjarfanga 

● Ef þið eldið eftir uppskrift áætlið magn í einstökum skömmtum og notið 
þær mælieiningar sem uppskriftin byggir á 

Skráið í app eða haldið matardagbók.



Upplýsingar og skráning 

● Finna má upplýsingar um næringargildi á 
matvælum 

● Finna upplýsingar um ferska vöru í ÍSGEM 
töflum 

● Vigta eða meta magn ólíkra fæðutegunda 

● Veitið líðan ykkar og orkustigi athygli 

http://www.matis.is/neytendur/leit-i-isgem-gagnagrunni/


ÍSGEM - leit 



Hvað skal forðast?
Skoða merkingar á matvælum:
Sjá það sem á að forðast í gulu, s.s. salt og harða 
fitu.
Sjá það sem þú vilt fá nóg af í bláu, s.s. trefjar, 
vítamín og steinefni.

Góð ráð:
● Fylgstu með mataræðinu daglega
● Byrjaðu á að skrá hvað og hvenær þú borðar
● Því næst ferð þú að skrá hve mikið magn þú 

borðar ásamt næringarinnihaldi



Hvað þarf að hafa í huga?
● Skoða skammtastærð (byrjaðu þar) 
● Reikna næringarinnihald m.v. skammtastærð 

(yfirleitt gefið upp í 100 g á íslenskum pakkningum) 
● Skoða magn hitaeininga (e. calories), fitu, sykurs og 

saltinnihalds 
● Reyna að fá minna en 10% úr viðbættum sykri og 

25-40% úr fitu, þar af mettuð fita minni en 10%
● Borða trefjar til að léttast og lækka kólesteról í blóðinu
● Haltu utan um mataræðið og athugaði hvort þú finnir 

einhvern mun á þér



Þangað til næst - heimaverkefni
Í næstu viku mun ég:

● Halda matardagbók í a.m.k. 3 daga 
● Halda utan um og skipuleggja mataræði 

○ Sleppa gosdrykkjum og öðrum sætum drykkjum (ávaxtasafa) 
○ Sleppa sælgæti og sætu morgunkorni
○ Borða heilkornavörur 
○ Elda frá grunni og forðast unnar kjötvörur

Í lok vikunnar væri gott að svara eftirfarandi spurningum: 
1. Fylgdi ég áætluninni sem ég setti mér? 
2. Hvað gekk vel og hvaða hindrunum mætti ég?
3. Hverju get ég breytt til hins betra fyrir næstu viku?



Gagnlegir tenglar 
● Landlæknir hefur gefið út Ráðleggingar um mataræði 
● Grundvöllur ráðlegginga Landlæknis og ráðlagðir dagskammtar 
● Góður matur fyrir heilsuna, budduna og umhverfið 

eftir Laufeyju Steingrímsdóttur, næringarfræðing 
● ÍSGEM - Íslenski gagnagrunnurinn um efnainnihald matvæla 
● Skráargatið auðveldar okkur að velja hollt 
● Mataræði.is er vefsíða um mataræði, næringu og heilsu í umsjón Axels F. 

Sigurðssonar, hjartalæknis

http://www.landlaeknir.is/radleggingar
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25582/Grundv%C3%B6llur%20r%C3%A1%C3%B0legginga%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20og%20r%C3%A1%C3%B0lag%C3%B0ir%20dagskammtar%20n%C3%A6ringarefna_2.2.2015.pdf
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25869/Inngangur%20Laufeyjar%20jan%202015.pdf
http://www.matis.is/neytendur/leit-i-isgem-gagnagrunni/
http://www.mast.is/matvaeli/skraargat/
http://www.mataraedi.is/

